
DOTAZNÍK URČENÝ PRO VEŘEJNOST 

(dotazník pro podnikatele působící na území MAS Brána Písecka z.s.) 

Dotazník slouží pro přípravu strategie pro území MAS Brána Písecka na období 2021 – 2027. Strategie 

je klíčem pro získání finančních prostředků z EU do našeho regionu, bude připravována podle výsledků 

dotazníkových šetření a řízených rozhovorů s představiteli jednotlivých obcí v území. Zaměření strategie bude 

tedy brát v úvahu zájmy a potřeby místních obyvatel, proto je Vaše zapojení důležité a děkujeme Vám za něj. 

Vyplnění dotazníku je anonymní. 

 

1. V jaké obci/městě žijete? 

 

Název obce/města: 

 

1. Jste 

 

☐ žena 

☐ muž 

 

2. Věková kategorie 

 

☐ 18 - 25 

☐ 26 - 35 

☐ 36 - 55 

☐ 56 – 65 

☐ nad 65 let 

 

3. Nejvyšší dosažené vzdělání  

 

☐ Základní 

☐ Učňovské 

☐ SŠ 

☐ VOŠ 

☐ VŠ 

 



4. Ekonomické zařazení  

 

☐ Student 

☐ Státní zaměstnanec 

☐ Zaměstnanec v soukromé firmě 

☐ OSVČ 

☐ Nezaměstnaný 

☐ Ostatní 

 

5. Uveďte, co postrádáte v oblasti kultury, volného času a sportu v regionu 

 

……………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

6. Uveďte nedostatky vzhledu regionu a stavu veřejně dostupných prostor  

 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

7. Uveďte, co postrádáte v oblasti sociálních služeb, bydlení, vzdělávání a školství  

 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

8. Uveďte jakékoli náměty pro zvýšení kvality života v regionu   

 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 



9. Uveďte náměty na zlepšení podpory cestovního ruchu  

 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

10. Uveďte náměty na zlepšení podpory dopravní dostupnosti 

 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

11. Uveďte náměty pro ochranu přírody (sucho, povodně, kůrovec, výsadba zeleně apod.  

 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

12. Na které oblasti na území MAS Brána Písecka by se měla primárně zaměřit podpora?  

 

☐ Vzhled obcí 

☐ Oprava komunikací 

☐ Vodovody a kanalizace, čističky odpadních vod 

☐ Opravy/budován zázemí pro volnočasové aktivity 

☐ Zemědělství 

☐ Propagace místních výrobků a produktů 

☐ Podnikání drobných podnikatelů (řemesla a služby) 

☐ Cestovní ruch 

☐ Pěší stezky a cyklostezky 

☐ Hřiště a sportoviště 

☐ Vzdělávání 

☐ Ochrana přírody 

 

 



Vyplněný dotazník nám můžete doručit:  

1) E-mailem na: info@branapisecka.cz. 

2) Poštou na adresu: MAS Brána Písecka z.s., Čížová 75, 398 31 Čížová. 

3) Osobně odevzdat na uvedené adrese nebo vložit do schránky umístěné u vchodu do budovy. 

 

mailto:info@branapisecka.cz

